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Για τις συναντήσεις στα υπουργεία Εσωτερικών και Τουρισμού

Έπειτα από σχετικό αίτημα που απέστειλε η δημοτική αρχή του Δήμου Ικαρίας,
αντιπροσωπεία του δήμου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Σ. Σταμούλο, συναντήθηκε στις
29/7/2017 (μετά από παρέμβαση και του βουλευτή του νομού Σάμου κ. Δ. Σεβαστάκη) με τον
Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλακη και στο Υπουργείο Τουρισμού, με την
Γ.Γ κ. Ευρυδίκη Κουρνετα .
1) Στην συνάντηση με τον Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμαρχος, παρουσίασε
αναλυτικά την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος και οι δομές του, ως
αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκήθηκε για χρόνια στους ΟΤΑ και δυστυχώς συνεχίζεται
και σήμερα . Ειδικότερα στάθηκε στα εξής :
 Στον οικονομικό στραγγαλισμό του Δήμου, την ανεπάρκεια της κρατικής
χρηματοδότησης, που από το 2010 έως σήμερα έχει μειωθεί κατά 60%. Έθεσε το αίτημα
για συνολική ενίσχυση της κρατικής επιχορήγησης, ώστε να μπορέσει ο δήμος να
ανταποκριθεί στα απολύτως αναγκαία έξοδα του.
 Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεσα η δυνατότητα στον Δήμο να προσλάβει μόνιμο προσωπικό
για όλες τις δομές του, και ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας, της ύδρευσης και
στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να αναβαθμιστεί το έργο και οι υπηρεσίες που προσφέρει.
 Ενημέρωσε την διοίκηση του ΥΠ.ΕΣ για την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου
Ικαρίας σχετικά με την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την διοικητική
μεταρρύθμιση στην τοπική διοίκηση.
 Τέλος έθεσε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης του δήμου Ικαρίας για μια σειρά έργα
που αφορούν την διαχείριση των υδάτων, καταθέτοντας υπόμνημα με την ωριμότητα αυτών
των απόλυτα αναγκαίων παρεμβάσεων.
Ο Γενικός Γραμματέας στις απαντήσεις του, κινήθηκε μέσα στα γνωστά ασφυκτικά
πλαίσια που έχει ήδη διατυπώσει η κυβέρνηση για τα φλέγοντα ζητήματα των ΟΤΑ.
Δεν παρέκλινε από τη γενική κατεύθυνση που έχει χαραχτεί το περασμένο διάστημα και στο
όνομα της δημοσιονομικής δαπάνης, δεν δεσμεύτηκε για αναστροφή της κατάστασης στο
εγγύς μέλλον.
 Σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρέπεμψε στις διαδικασίες που
έχουν εκκινηθεί από το υπουργείο σχετικά με προσλήψεις προσωπικού κυρίως στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους δημοτικούς
προϋπολογισμούς (δηλαδή τους δημότες).

 Συνέδεσε τη δυνατότητα για οικονομική ενίσχυση με τις συνολικές οικονομικές
δυσκολίες του κράτους. Αφήνοντας ελπίδες για ενίσχυση μόνο ως προς το Θέμα των
παρεμβάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της λειψυδρίας .
 Σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση, ενημέρωσε ότι το φθινόπωρο θα κατατεθεί
το τελικό σχέδιο νόμου αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνει χωροταξικές αλλαγές πλην κάποιων
κραυγαλέων περιπτώσεων.
2) Στην συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν: α) τα προβλήματα που δημιουργούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου (ειδικότερα η

αρμόδια επιτροπή) στην διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών Ικαρίας,
β) το πρόβλημα της αδειοδοτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιου Κηρυκου.

Για όλα αυτά κατατέθηκαν οι προτάσεις του δήμου Ικαρίας όπως έχουν διαμορφωθεί
μέσα από παρεμβάσεις της διοίκησης του δήμου, και ζητήθηκε η συμβολή των υπηρεσιών
του Υπουργείο Τουρισμού, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Η Γ.Γ από την πλευρά της αναγνώρισε τις δυσκολίες που δημιουργούν ορισμένες κρίσεις

της αρμόδιας επιτροπής για την διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών, και
καθοριστήκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν από κοινού ώστε το αμέσως
επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
Σχετικά με το θέμα τις αδειοδοτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών αν και δεν
συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες που εποπτεύει η συγκεκριμένη γραμματεία, ωστόσο
ζητήθηκε από την Γ.Γ να επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο που θα αναδεικνύουμε το
αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί την υπόθεση η άρνηση τις διεύθυνσης χωροταξικού σχεδιασμού
& υποδομών του Υπουργείου τουρισμού να εγκρίνει την τροποποίηση της χωροθετησης του
κτηρίου διοίκησης του καταφυγίου, που έχουν από κοινού ζητήσει ο δημος Ικαρίας και η
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Υ.Γ : Επισυνάπτονται τα κείμενα που κατέθεσε στα υπουργεία ο δήμος Ικαρίας

